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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân"  

và đón Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 
––––––––––––––––––– 

 
 

Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Công văn số 

6262/VPUBND-VX2 ngày 08/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc nghỉ 

Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023;  

Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón 

Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm 

tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyểt Đại hội Đảng các cấp,  tiếp tục triển khai 

có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023, Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng 

Đảng - Mừng Xuân và đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức,  người lao động (CBVCLĐ) 

và sinh viên, học sinh (HSSV) đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo 

an ninh trật tự, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chào mừng kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023); chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn các cấp, 

đón mừng Xuân Quý Mão 2023. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân 

Quý Mão; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế xã hội của Tỉnh, thành tựu 

về công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường đã đạt được trong năm 2022; quyết 

tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 

18/11/2022 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy và các văn bản liên quan về việc tổ chức các hoạt động mừng 

Đảng - mừng Xuân, đón Tết năm 2023.  

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương án phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 đảm bảo các quy định, nguyên tắc về phòng, chống dịch, 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 
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- Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là những 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết vui tươi, lành mạnh.  

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tuyên truyền CBVCLĐ, HSSV nghiêm 

túc thực hiện các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường, ngăn ngừa các hiện 

tượng mê tín dị đoan, hoạt động buôn bán, tàng trữ, đốt các loại pháo nổ, thả đèn 

trời, phòng chống cháy nổ. 

- Tổ chức cho sinh viên Lào và các tình nguyện viên đón Tết đảm bảo an toàn. 

- Làm tốt công tác từ thiện trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác thường trực trong dịp Tết để kịp thời chỉ đạo và xử 

lý các tình huống xảy ra ở nhà trường; phân công cụ thể cán bộ lãnh đạo trực Tết 

ở cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ Tết, sẵn sàng thường trực chủ động phòng 

chống các tình huống bất ngờ xảy ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tốt an toàn thực phẩm, vệ 

sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là COVID-19, cúm, sốt 

xuất huyết, đậu mùa khỉ 

- Nội dung: Thực hiện nghiêm túc Công văn số 6226/UBND-VX5 ngày 

16/12/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; 

Tiếp tục duy trì thành quả phòng chống dịch bệnh Covid-19, chủ động phòng 

chống, ngăn chặn dịch cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ; tăng cường kiểm tra, 

giám sát đảm bảo tốt an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo cung ứng 

đầu đủ nhu yếu phẩm cho người lưu trú tại trường trong dịp tết Nguyên đán. 

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên, nhất là dịp trước, trong và sau Tết. 

2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự 

- Nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo 

các cấp về  công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. 

Chú trọng đảm bảo công tác an ninh và trật tự, an toàn trường học. Chủ động 

phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra 

trong phạm vi nhà trường. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là 

các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ an toàn 

trường học. 

- Tuyên truyền Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND 

tỉnh về triển khai đợt cáo điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật 

trự bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tuyên truyền vận động đảm bảo 

trật tự, an toàn giao thông, các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống cháy nổ; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức 

của CBVCLĐ và HSSV, không đốt pháo nổ, thả “đèn trời”; thực hiện nghiêm 

túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chỉnh phủ về quản lý 

và sử dụng pháo, báo cáo cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

theo quy định pháp luật. Tổ chức kí cam kết chấp hành nghiêm các quy định của 
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pháp luật. 

3. Công tác thông tin truyền thông 

- Nội dung: Tuyên truyền kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023); Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 23-

CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi 

đuợc phân công; Tuyên truyền ý nghĩa, phong tục truyền thống tốt đẹp ngày Tết 

nguyên đán; Tuyên truyền thành tựu đạt được trong năm 2022 của đất nước, của 

tỉnh, của nhà trường. 

- Thời gian: Từ ngày 25/12/2022 đến ngày 04/02/2021 (từ ngày 03 tháng 

Chạp đến ngày 14 tháng Giêng). 

- Hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua 

Website nhà trường, đơn vị, trên Cổng chữ điện tử của Trường. 

4. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp Tết 

- Nội dung: Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết lãnh đạo nhà trường đã nghỉ hưu; 

thăm hỏi và tặng quà những gia đình viên chức, lao động, học sinh sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với các hội, đoàn thể thăm hỏi những đối tượng 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Uông Bí và thành phố Hạ Long, 

đặc biệt là các phường nơi có cơ sở của trường hoạt động. 

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 14/01/2023 (trước ngày 23 tháng chạp). 

5. Tổ chức Tết trồng cây 

- Nội dung: Phát động và triển khai thực hiện Tết trồng cây năm mới 2023 

theo hướng thiết thực, phù hợp nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu 

theo Đề án của Tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ.  

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 27/01/2023 đến ngày 05/02/2023 (từ ngày 

06 đến ngày 15 tháng giêng). 

- Địa điểm: Cơ sở 1 - Trường Đại học Hạ Long. 

6. Lịch nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 

CBVC, NLĐ nghỉ 07 ngày liên tục, từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương 

lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 

26/01/2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão); gồm 05 ngày nghỉ 

tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 

Điều 111 Bộ luật Lao động. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế 
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- Xây dựng kế hoạch trang trí khánh tiết chào đón năm mới tại 02 cơ sở; 

chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức khai xuân tại phòng Hội thảo tầng 7, nhà Hiệu 

bộ, cơ sở 1. 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện “Tết trồng cây” sau 

Tết tại cơ sở 1. 

- Chủ trì phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm quán triệt, tổ chức cho 

cán bộ, viên chức, lao động ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp 

luật về giao thông, an ninh trật tự, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, 

buôn bán, đốt pháo và thả “đèn trời” và các tệ nạn xã hội khác.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp học tập, 

giảng dạy của giảng viên, học sinh, sinh viên trước và sau Tết; tăng cường kiểm 

tra việc thực hiện nề nếp làm việc của các đơn vị; đề xuất hình thức xử lý đối với 

các tập thể, cá nhân vi phạm. 

- Xây dựng lịch trực trong các ngày nghỉ Tết; thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Kế hoạch và Tài chính 

- Chủ động tham mưu nguồn kinh phí để chi trả lương, thưởng cho cán 

bộ, viên chức, lao động nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Đảm bảo kinh 

phí cho các hoạt động trực Tết, khai xuân. 

- Phối hợp với Công ty Trường Minh rà soát các điều kiện đảm bảo an 

toàn, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong các ngày 

nghỉ Tết. Đảm bảo các hoạt động điện, nước dịp Tết. 

- Phối hợp với phòng Công tác chính trị, QL&HT sinh viên, phòng Hợp 

tác quốc tế và quản lý khoa học và các khoa đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho lưu 

học sinh Lào ở tại trường trong thời gian nghỉ Tết. 

- Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây” sau Tết tại cơ sở 1 

Nhà trường. 

3. Phòng Công tác chính trị, Qquản lý và Hỗ trợ sinh viên 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Trường Minh đôn đốc học sinh, sinh viên 

dọn dẹp vệ sinh phòng ở, bàn giao lại cho Ban Quản lý ký túc xá; thống nhất 

thời gian bàn giao và ngày nhận lại phòng ở. 

- Quán triệt học sinh, sinh viên đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Tết, 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết. 

- Triển khai cho học sinh, sinh viên ký cam kết (theo đơn vị lớp) không vi 

phạm các quy định của pháp luật về giao thông, an ninh trật tự, sản xuất, nhập 

khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả “đèn trời” và các tệ nạn xã 

hội khác. 
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4. Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt - Nhật 

- Thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh; về ý nghĩa, 

phong tục truyền thống tốt đẹp của Tết nguyên đán; tuyên truyền những thành 

tựu của đất nước, của tỉnh, của trường; Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023). 

- Đảm bảo đường truyền, mạng Internet dịp Tết để thông tin kịp thời tới 

CBVCLĐ và HSSV nhà trường. 

5. Các khoa 

- Khoa Môi trường: Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện 

trồng cây sau Tết theo kế hoạch. 

- Các khoa còn lại: Quán triệt giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc đơn 

vị mình quản lý thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học, tăng cường truyền thông 

tới HSSV về phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ Tết.  

6. Công đoàn 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai việc thăm hỏi, chúc Tết lãnh đạo nhà 

trường đã nghỉ hưu; thăm hỏi và tặng quà những gia đình viên chức, người lao 

động có hoàn cảnh khó khăn. 

- Phối hợp với các Hội, đoàn thể thăm hỏi những đối tượng có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn thành phố Uông Bí và thành phố Hạ Long, đặc biệt là ở 

các phường sở tại nơi có cơ sở của trường đóng quân. 

7. Đoàn Thanh niên 

- Quán triệt đoàn viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về 

phòng chống dịch bệnh, về an ninh trật tự, an toàn giao thông; không tàng trữ, 

mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo và đốt, thả đèn trời; không tham gia 

đánh bạc, sử dụng rượu, bia và các chất gây nghiện khác. 

- Tổ chức tổng vệ sinh lớp học, khuôn viên trường trước khi nghỉ Tết. 

- Thăm hỏi, tặng quà những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (phối hợp 

với phòng Công tác chính trị, QL&HT SV). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị 

- Căn cứ nội dung kế hoạch và các nhiệm vụ cụ thể được giao nghiêm túc 

thực hiện, đảm bảo mọi người đều được đón năm mới đầm ấm, hạnh phúc, an 

toàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Nộp Bản cam kết Không vi phạm các quy định của pháp luật về giao 

thông, an ninh trật tự, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt 

pháo và thả “đèn trời” về phòng Tổ chức, Hành chính, TT&PC (cơ sở 1: đ/c 
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Trần Thị Huyền; cơ sở 2: đ/c Đồng Thị Quyên) trước ngày 14/01/2023 (gửi kèm 

mẫu ký cam kết - Mẫu 1). 

- Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị (theo phân công nhiệm vụ) về 

phòng Tổ chức, Hành chính, TT&PC bằng văn bản và email (địa chỉ email: 

dongthiquyen@daihochalong.edu.vn):  

+ Đợt 1: Trước ngày 12/01/2023 (tức ngày 21 tháng Chạp); 

+ Đợt 2: Trước ngày 25/01/2022 (tức ngày 04 Tết). 

2. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế  

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch Tết Quý Mão năm 2023, Thông báo 

lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần trước ngày 14/01/2023. 

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị để báo cáo về UBND tỉnh: 

vpubnd@quangninh.gov.vn đồng thời báo cáo về Sở Văn hóa và Thể thao: 

svhvtt@quangninh.gov.vn: 

+ Đợt 1: Báo cáo công tác triển khai, kết quả thực hiện, tình trước Tết, 

trước 13h ngày 12/01/2023 (ngày 21 tháng Chạp); 

+ Đợt 2: Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết, trước 13h00 

ngày 25/01/2023 (ngày 04 Tết). 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch./. 

 
Nơi nhận:  
- CT HĐT, Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa, TT; 

- CĐ, ĐTN; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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